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1. 
Presentació 

LAS LIRAS TERRASSA és un centre 
residencial d’apartaments per a 
persones sèniors, amb serveis 
exclusius, situat al cor de la ciutat de 
Terrassa. Organitzat en forma de 
comunitat de propietaris, el centre 
compta amb 103 habitatges i una 
àmplia zona d’espais comuns per al 
gaudi dels residents i els seus 
convidats. 
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El centre residencial LAS LIRAS 
TERRASSA va néixer al març de 2005 
com un singular concepte residencial 
que, amb els anys, s’ha anat consolidant 
a la ciutat. La finalitat d’aquest model és 
oferir un estil de vida propi que 
garanteixi seguretat, confort, serveis i 
atencions sense renunciar a la 
independència de viure a casa seva.  



2. 
Situació 

Las Liras Terrassa centre es troba en una ubicació 
estratègica al cor de la ciutat, amb excel·lents connexions i 
un entorn d’espais naturals per passejar. 

4 

LAS LIRAS TERRASSA està ubicat a cinc minuts del centre històric de la 
ciutat, on els residents disposen de tota mena de botigues, serveis i un gran nombre 
d’activitats de lleure.  

A més, per la seva ubicació estratègica, el centre residencial té una connexió excel·lent 
amb les rodalies, ja que és a tocar de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat i de 
l’Estació d’Autobusos Interurbans i a tan sols 30 minuts de Barcelona amb cotxe. 

D’altra banda, Terrassa compta amb un entorn proper d’espais naturals per passejar: 
el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el parc natural de la serra de 
Collserola. 



3.  
Els apartaments 
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El model residencial de LAS LIRAS TERRASSA 
permet accedir als habitatges en règim de propietat o 
de lloguer. Els apartaments, privats i independents, 
tenen diferents dimensions: poden ser tipus estudi, 
d’una o de dues habitacions.  
 
Tots els habitatges estan adaptats i compten amb 
de sala d’estar i menjador, cuina completa, bany, 
rebedor, terrassa i traster. A més, els residents poden 
disposar d’una plaça d’aparcament opcional. 



4.  
Els espais comuns 
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LAS LIRAS TERRASSA disposa d’amplis espais 
interiors i exteriors a disposició dels residents i els 
seus convidats:  
 
▪  sales acollidores i confortables. 
▪  Biblioteca 
▪  menjadors privats 
▪  habitacions de convidats. 
▪  Capella 
▪  Gimnàs 
▪  Spa 
▪  jardí espaiós i agradable amb pista de petanca 
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5. 
Serveis 

A LAS LIRAS TERRASSA s’ofereixen diversos serveis dels 
quals es pot beneficiar el propietari o llogater, duts a terme 
per un equip de més de 25 professionals. 
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▪  Vigilància i seguretat 24 hores, amb control d'accessos i visites amb càmeres de 
seguretat i sistema d’alarmes. 

▪  Servei d'atenció al resident a recepció per atendre i coordinar les demandes dels 
residents. 

▪  Servei de restaurant i bar amb cuina pròpia. 

▪  Servei d’infermeria 24 hores, amb sistema d'avís d’emergència en totes les 
dependències del centre. 

▪  Servei de manteniment i reparació d’avaries. 

▪  Servei opcional de neteja i bugaderia. 

 



6. 
Una 
generació 
saludable, 
activa i 
participativa 

LAS LIRAS TERRASSA està dirigit a una nova generació 
de persones sèniors decidida a gaudir d’aquesta etapa de la 
seva vida amb normalitat, llibertat i seguretat. Aquí 
podran: 
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▪  Despreocupar-se de les tasques domèstiques. 

▪  Gaudir de les aficions i activitats posposades en l’etapa laboral. 

▪  Ampliar el cercle social i seguir fent una vida activa personal i social. 

▪  Sentir-se acompanyats tot dirigint la seva vida. 

▪  Participar en les activitats de la ciutat i i gaudir-ne. 

▪  Envellir de forma saludable. 
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7. 
Contacte Per a més informació contacteu amb: 
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Laura Bachpol 

Directora de Las Liras Terrassa 

recepcio@lirasterrassa.com 


